Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 26-5-2016 kl. 19 i rytterstuen
1 Mødedeltagere: Susanne, Kerstin, Suzanne, Katrine, Lea, Lisbeth K, Lisbeth, Mia
og Karen
2 Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
3 Godkendelse af referat fra 14-4-2016: Referat godkendt.
4 Generel info
a. Status økonomi
b. Månedsresultat
c. Kommentarer til regnskabet
d. Bankforhold: MasterCard til Susanne og konto kik. Konto til Lisbeth K
med max 20.000 kr. til at betale regninger løbende.
Sender ansøgning til Sparnordfonden- Anne og Karen
e. Personale: Opdatering børneattester: Der mangler 3 børneattester.
Opdatere arbejdsbeskrivelsen for hjælperne med deltagelse ved
stævner, ride lejr og Camp.
Praktikant/Cecilie: Cecilie starter i STU forløb ca. 1-9-16.
Skolepraktikanter skal godkendes af daglig leder og der skal laves en
plan for forløbet.
f. Driftsopgaver: klubmodul- Så småt ved at gå i gang, forventer at vi er i
drift i løbet af september. Har fået en billigere pris, da hjemmesiden var
lavet.
g. Status nøglesystem: Skabsnøglerne er der styr på. Der er lavet kopi til
undervisere + ekstra. Nøglebrikker: der mangler bekræftelse på 2
udleverede brikker. Den ene er ordnet nu.
h. Udendørsbund og klage. Modtaget klage om bunden. Afventer
status/stillingtagen fra Roskilde Kommune.
5 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: køb af rideskoleheste-budget 45.000 for 2016- vi kommer
til at gå over budget. Falco kommer til Nyt Hesteliv. Vi vil gerne have 2
ponyer og en lille hest. Kommer til at bruge 30-40.000 kr. mere end
budgetteret.
b. Stalden: Brug af ekstra boks- der overvejes midlertidig løsning.
Vi prioriterer sikkerheden højt, når foldfordeling ift. privatheste laves.
Foldene deles op i flere. Rideskolehestene deles op i 3 folde.
c. Stævner
d. Venteliste og holdstatus: Holdet torsdag 15-16 lukker.
Handicapliften laves.
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Handicapholdet rykkes fra august måned til kl. 19 og voksenholdet
torsdag til kl. 19.45.
Overvejer miniputhold uden hjælper- evt. tirsdag inden spring.
Springhold: Kapaciteten udnyttes ikke
e. Undervisning: Mie vil gerne opdatere holdbeskrivelse og foreslår at
hold angives med aldersgrupper i stedet for niveau. Det er i orden at
Mie opdaterer holdbeskrivelse, det skal være vejledende.
Ann-Christina og Lisbeth vil gerne have liste over nye ryttere i juni.
Undervisersituationen er ustabil. Mangler underviser til ponygames og
søndagshold. Der har været afholdt samtale, og der er flere på vej.
Ønske om backup plan ved aflysning af undervisning.
Stævne/lukkedage: bliver det meldt ud til holdene? Som supplement til
kalenderen slås det op på hjemmesiden og Facebook.
f. Juniorudvalget. Forslag om at juniorudvalget laver beskrivelser af
hestene og tager billeder til hjemmesiden.
g. Sponsorudvalget: 10tilforskel.dk spar nord fonden støtter lokale
ildsjæle og sætter hver måned 10.000 kr. på højkant til lokale projekter.
Der går ud på at man laver en lille film om hvad og hvorfor vi skal vinde.
Vi ønsker os et nyt lydanlæg. Lisbeths datter kan filme og skrue
sammen. Forslag om at lave et ”stævne” og fortælle om det vigtige i at
lyden er god. Kom med ideer.
Der kommer blomster til præmier fra Meny og pynte blomster fra
Esperance Blomster til stævnet 4/5-6
h. Rengøringsudvalget: punktet udgår.
i. Parter: Partshestene bliver inde om søndagen.
Miljøpolitik: Afventer tilbud på toilet der løber.
Distrikt 3/DRF – noget nyt? Mia og Lisbeth K har været til distriktsrådsmøde.
Forbundet bliver 100 år 23. juli 2017. Dette markeres 12. august 2017 med stor
synlighed.
Distriktsmesterskaber for ponyer individuelt i dressur 13/14 august.
Certificeringer: udskudt
Ride Camp uge 26: Der er 34 tilmeldte. Det kommer til at foregå mandag –
torsdag fra 9-17.
Fredag laves der prøvetimer. Tilmelding på hjemmesiden.
Handicaphold: lukket punkt
Nyt samarbejde med Sankt Hans: Opstartsmøde i uge 25.

12 Åben skole: information fra Karen efter informationsmøde på rådhuset.
Udskudt til næste møde.
13 Kommende arrangementer: Temaaften fra DRF – opfølgning. Ikke noget nyt.
Arbejdsdag 10-9-16 aflyst.
14 Næste møde: Mødet 6-6-16 er aflyst. Næste møde er 17-8-16.
15 Evt.
Venlig hilsen karen

